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Skrothandleren & den 
kollektive drammepal 
7 indstillinger på rock-videoens verden 

»Video killed the  radio star.. Rock-videoen er for alvor 
brudt igennem som et selvstændigt kulturprodukt. Et 
produkt, der kaster lys over TV-mediets særtræk og over 
ændringerne hos dets p b l i k u m .  Rock-videoens verden 
er ikke den helst0bte handlings, personligheds eller st ik 
verden. Som en anden skrothandler henter den sit mate- 
nale,  hvor den kan,  river det ud af dets oprindelige brug- 
sammenhæng og anvender det påny i frie kombinatio- 
ner. Den udnytter TVs muligheder til at skabe et billed- 
og lydsprog, der oplmer rum- ,  tids- og kausalsaminen- 
hænge og derved knytter an  til drammenes måde at 
arbejde på. 1 rock-videoens fragmenterede form slår den 
post-moderne erfaring igennem, hvis hzrende princrp 
er: Al t  er muligt - fortid og nutid er frit disponibel i de 
intense oplevekers tjeneste. 

. . . I CAN SEE THE WHOLE ROOM 
A N D  THERE'S N O B O D Y  IN IT, mens jeg forfdger hende i- 
gennem billederne, i billede på billede på billede, i 
billeder i hurtig og uafladelig strammende forlængel- 
ser af hinanden rundt i syntaksernes labyrinter, i marke 
underbelyste billeder nede i arkivets stenbrande, i kri- 
dende overbelyste billeder oppe på hospitalets tag- 
terasse, i billeder som skyder sig ind i hinanden og 
multiplicerer min krops partiturer eller ramler ind i 
hinanden og ind over hinanden i mangc lag eller skyder sig 
dybt ind i hinandens inderste, og blander sig med hinan- 
den og æder hinanden og oploser sig i nye billeder hen 
over den roligc tomhed i denne indhegning, hvor alle 
billedsætninger er lige fremmede eller lige velkendte nu . . . 
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1. indstilling: »Video killed the radio star« 

.. . mens Alvard, DISC JOCKEY 
OF THE WORLD, ~ubadubaduuuuuuu skrider videre om n=- 
ste hjnrne i skrifternes biopsykiske cinetnascopefore- 
stilling.. . 

. . . men selv det er en del af Alvards program, der 
uiiiiiiiaa, uafbrudt transmitteres over alle radioer og 
fjernsynsstationer fra den persiske suite i Hotel Pla- 
za ... 

»Video killed the radio star« hed et hit ved indgangen til dette årti. 
Og det var vel at mærke evigheder for Michael lackson med fancy 
footstepping og freezing var forsvundet hen over the grey brick road 
i urbane, surreale landskaber i »Billie lean«. For han havde gennem- 
levet fuldmåne-nattens rædsels-forvandlinger til monster og danset 
boogie med de dode i »Thriller«. Og for han havde sprængt alle 
stående rekorder og salgstal for pop-industriens megastjerner. Det 
var lang tid for alverdens mest eksotiske turistkulisser var blevet 
reduceret til folie for Duran Duran's poserende goodlooking's. Ja, 
det var selv år f0r Cyndi Lauper havde fået en fordelagtig pladekon- 
trakt med CBS, fordi hun havde stoffet i sig til en great filmstar. 

Men hittet skulle vise sig mere profetisk, end hitmagerne vel på 
nogen mulig måde har kunnet forestille sig. I dag er omkvædets 
hookline i hvert fald særdeles kontante branche-kendsgerninger. Og 
ingen bare nogenlunde checket branche-mand ville idag dromme om 
i sin marketing strategi udelukkende og ensidigt at satse på radio- 
spilletid. I dén forstand er radiostjernen i det mindste afgået ved 
doden. Video-revolutionen i popindustrien er fort sejrrigt igennem 
og har gennemsat en ny tingenes orden. Music biz og hele starma- 
kingsystemet er i lobet af dette årtis forste halvdel opbrudt fra at 
være et primært lydligt medie til i lige så h0j grad at være et 
audiovisuelt fænomen. 

Men ikke nok med det. »The great video Blitz-krieg« synes også i 
bogstaveligste forstand at være brudt ud. Det er ikke bare på TV- 
kanalerne, at rockvideoerne eksploderer. Du kan også danse til rock- 
videos på Videoteket. Bagefter kan du gå ind i baren ved siden af og 
se rockvideos gennem bunden på dit ol-glas. Du behover ikke læn- 
gere nojes med muzak i t~jbutikken og supermarkedet, men kan 
gore dine i n d k ~ b  til audiovisuel vid-zak. Og i staterne kan du nu få 
din hair-cuf akkompagneret af synlige jump-cuts og crass-cuttings i 
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